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Møde 8 i foreningsåret 2014 - 15 
 
Mødested hos Svend Tanke Nielsen, H6, mandag d. 23. februar kl. 19:30 
Til stede: Lona, Helle, Steen, Svend, Thomas. 
Afbud fra: Jesper, Steen 
 
 
1. Godkendelse af mødereferat  
Godkendt 
 
2. Fællesarealer  
Vi skriver i RVP marts at nøgle kan lånes hos bestyrelsen mod legitimation. Dette 
skal gøres permanent i bladet under ’Bestyrelsen’. 
 
3. Nærlegepladser  
Vi opfordrer medlemmer til at indsende legepladsønsker i RVP marts. 
 
4. Bredbåndsnet  
Intet nyt fra YouSee. Vores kontakt har ikke overholdt sin egen frist for svar og er 
pt. på ferie. 
 
5. Økonomi  
Stort overforbrug på posten ’Kloakker’. Arbejdet er ikke færdigt endnu, da HOFOR 
først skal ’rense’ hovedkloakken. 
 
6. Lunden  
Intet ud over som skrevet i pkt. 2 
 
7. Røde Vejrmølle  
RVP har bladdag mandag d. 2. marts 2015. 
 
8. Lokalplan  
Kommunen er i gang med lokalplanarbejdet for Klub Albert. 
 
9. Klub Albert  

• Købesummen kr. 750.000,- er mundtligt bekræftet indgået på kommunens 
konto. 

 
• Overdragelse sker sammen med en bygningsansvarlig fra kommunen, der 

indkalder til mødet snarest 
 

• Opmåling og arealoverførelse er sat i gang. Der skal aftales med 
kommunen vedrørende de eksakte grænser. 

 
• Forsikringstilbud for Klub Albert er accepteret. 

 
• Advokaten arbejder med skøde og forhandlinger med kommunen om 

arealoverførsel til kommunen areal (Klub Vest). 
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Bestyrelsen inviterer medlemmerne til et åbent hus i Klub Albert d. 12. april i år, 
hvor vi vil præsentere de arbejdsopgaver, vi mener, aktive medlemmer kan byde 
ind på. 
  
Generel opfordring i RVP marts til medlemmer om deltagelse i brugergruppe for 
Klub Albert. Der er allerede tilsagn fra Motionisterne. 
 
10. Carporte  
Reparation af tagnedløb og manglende tagbrønde iværksat betales med 
carportlaugets hensatte midler. Desuden repareres ødelagte tagnedløb. 
 
Dato for generalforsamling for carportlauget ikke fastsat. 
 
11. Brugergruppen  
Helle orienterede om høringssvar – rigtigt mange – og den videre proces. 
 
12. Fastelavnsfest 
Fastelavnsfesten gik fint trods det hårde vejr og bestyrelsen takker de familier der 
stod for arrangementet. Der mødte ca. 120 små og store mennesker til 
tøndeslagning. 
 
13. Eventuelt  
Intet 


